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Rapportudarbejdelse og bestyrelse
Årsberetningen 2020 for den multidisciplinære cancergruppe er udarbejdet af:
Navn, titel, arbejdssted, tilhørsforhold, email:
Overlæge dr.med., ph.d. Michael Achiam
Kirurgisk Gastro. Klinik CTX, Rigshospitalet
Repræsentant for Rigshospitalet
Michael.patrick.achiam.01@regionh.dk
DMCG'ens formand: Michael Achiam
DMCG'ens bestyrelse 2020:

Overlæge, Ph.d. Marianne Nordsmark
Onkologisk afd. D, Aarhus Universitetshospital
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Overlæge Peter Brøndum Mortensen
Mavetarm Kirurgisk Speciale
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
Repræsentant for Aalborg
Overlæge Mette Karen Yilmaz
Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Overlæge, Ph.d. Niels Katballe
Hjerte-lunge-kar-kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

Overlæge, Ph.d. Thomas Skårup Kristensen
Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Repræsentant for Dansk Selskab for Radiologi
Overlæge Stine Kramer
Nuklearmedicinsk og PET, Aarhus Universitetshospital
Repræsentant for Dansk Selskab for Nuklearmedicin
Overlæge, Ph.d. Alan Ainsworth
Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Repræsentant for Odense
Overlæge Helle Anita Jensen
Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
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Professor, overlæge dr.med. Lars Bo Svendsen
Kirurgisk Gastro. Klinik CTX, Rigshospitalet
Repræsentant for Dansk Kirurgisk Selskab
Overlæge, Ph.d. Mette Siemsen
Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab
Overlæge. Ph.D. Lene Bæksgaard
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Repræsentant for Rigshospitalet
Jon Kroll Bjerre-gaard
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Overlæge Birgitte Federspiel
Patologisk Afd., Rigshospitalet
Repræsentant for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi
Overlæge, Jakob Holm
Kirurgisk Gastro. klinik CTX, Rigshospitalet
Repræsentant for Rigshospitalet
Overlæge, Ph.d. Daniel W. Kjær
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Repræsentant for Aarhus
Ledende overlæge, dr.med. Lone Susanne Jensen
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
Repræsentant for Aarhus
Overlæge Sarunas Dikinis
Mavetarm Kirurgisk Speciale
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
Repræsentant for Aalborg
Overlæge Lars Møller
Repræsentant for Aalborg
Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Repræsentant for Aalborg

Overlæge, dr.med. Frederik Helgstrand
Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
Repræsentant for Region Sjælland
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Statusbeskrivelse
DMCG.dk og de tilhørende DMCG'er arbejder aktuelt efter en samlet strategi for 2020-2022 og
handlingsplan for 2020: https://www.dmcg.dk/om-dmcg/strategi-og-handlingsplan/
1. Hvad har vi været optaget af i 2020?
DEGC har ved udgangen af 2020 været i drift i mere end 16 år. Databasen er forsat en enestående datakilde til at belyse udviklingen i kvaliteten af diagnostik og behandling af patienter med
esophagus-, GEJ- og ventrikelcancer i Danmark. Kompletheden af databasen på patientniveau er
fortsat forbilledelig høj og giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats
hos patienter med EsophagoGastrisk cancere. På grund af kompletheden i databasen og samt at
de resultater som opnås i Danmark for den største dels vedkommende på et højt internationalt
niveau, betyder at vi internalt set forsat er interessante for andre lande mht. fremtidigt samarbejde. I 2020 har der således været en forsættelse af det gode nordiske samarbejde indenfor det
multidisciplinære cancer område, men også en konsolidering af det fælles nordisk database samarbejde som blev etaleret i 2019.
En forbedring af databasen har forsat været i fokus i 2020. Vi har således arbejdet med at forbedre indtastningsmulighederne i databasen for at give et endnu mere nuanceret billede af behandlingen i Danmark. En endnu mere omfattende revision af databasen og overgang til en ny
platform er iværksat i slutningen af 2020 og forventes at forsætte de kommende år. Dette indebærer også et kritisk blik på de eksisterende indikatorer mhp en mulig revision. Databaseårsrapporten for hele 2020 er under udarbejdelse og forventes at udkomme i september 2021.
Styregruppen har i gennem hele 2020 forsat det påbegyndte arbejde med opdateringen af de Kliniske Retningslinjer for, sammen med RKKP, at understøtte en høj og ensartet behandlingskvalitet på tværs af landet baseret på den bedste viden. De sidste nationale retningslinjer blev således
godkendt og publiceret i 2020 og revisionen af retningslinjerne er allerede så småt skudt i gang
igen.
2020 har ligesom for resten af landet været skelsættende i og med at fysiske møder, styregruppeinternatet og det årlige ECV cancer symposie har været aflyst pga Covid-19 pandemien. Der
har dog været arbejdet målrettet mod udbrelsen af ansvar og der er udpeget formænd/kvinder
til alle stående udvalg, ligesom forretningsudvalget er nedsat. Afholdelse af online møder i styregruppen og i stående udvalg (onkologi, forskning, retningslinjer og database) har forsat været afholdt, ligesom det nyetalerede forretningsudvalg har mødtes online jævnligt. Dette for at sikre
det forsatte fokus på igangsættelse af nationale og internationale aktiviteter og forskningsprojekter.
2. Hvad er vores aktuelle hovedproblemstillinger/udfordringer?
De reviderede kliniske retningslinjer er endeligt godkendt, men der skal udarbejdes en struktur/plan for udarbejdelse af fremtidige revisioner. Arbejdet er påbegyndt og medlemmer til at
vurdere retningslinjerne og etablering af forslag til nye indikatorer som reflekterer retningslinjerne, er udpeget. En anden udfordring vil være at forsætte arbejdet med at etablere en ny plat-
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form til vores kvalitets- og forskningsdatabase. Medlemmer, som skal se på de eksisterende indtastningsskemaer og fusionere dem til færre og opdaterede skemaer, er ligeledes udpeget og har
påtaget sig opgaven. Paraplyorganisationen ØGC (øvre gastrointestinal cancer) er nedlagt i 2020,
så der foreligger et stort arbejde for at forsætte den faglige udvikling og samarbejde mellem de 2
andre DMCG’er (Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) og Dansk Pancreas Cancer
Gruppe (DPCG)).
3. Hvad er vi lykkedes med i 2020?
Det er lykkes at endeligt få godkendt og publiceret de nye retningslinjer. Vi har fået udpeget alle
medlemmer af forretningsudvalget og formand/kvinder til de stående udvalg. Der er etableret en
hjemmeside for DEGC, som løbende vil blive opdateret (DEGC.dk).
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Beskrivelse af aktiviteter iht. DMCG.dk's strategi 2020-2022 og
handlingsplan 2020
I skemaet herunder gøres ultrakort status på de målsætninger, der er fastlagt i DMCG.dk's strategi
2020-2022.
Nummereringen afspejler numrene på de målsætninger, der er angivet i hhv. strategi og handlingsplan. For uddybning af de enkelte målsætninger, se handlingsplanen 2020 her:
https://www.dmcg.dk/siteassets/om-dmcg.dk/strategi-og-handlingsplan-2020-2022/dmcg_handlingsplan_2020_final_310320.pdf

For baggrund vedr. målsætningerne, se strategien 2020-2022 her:
https://www.dmcg.dk/siteassets/om-dmcg.dk/strategi-og-handlingsplan-2020-2022/dmcg_strategi_2020-2022_final.pdf

Sæt kryds ved ja eller nej, og tilføj eventuelt kommentar for at uddybe svaret.
Mål

Målsætning

1.1.a Findes jeres DMCG-retningslinjer i fælles DMCG-skabelon for alle relevante
sygdomsområder?
Hvis nej, hvor mange mangler:
1.1.b Er der i jeres retningslinjer anbefalinger for både udredning, behandling,
opfølgning, palliation og rehabilitering (hele forløbet)?
Kommentar:
1.2 Er alle DMCG'ens retningslinjer opdaterede sv.t. de revisionsdatoer, der er angivet
på forsiden af retningslinjerne?
Kommentar:
2. Har I retningslinjer med links til beslutningsstøtteværktøjer?
Hvis ja, hvor mange retningslinjer:
3. Opgørelse via sekretariatet
4.1 Opgørelse via sekretariatet
4.2 Dagsordensætter I nye og/eller opdaterede retningslinjer ved jeres styregruppemøder mhp. drøftelse af de monitoreringsforslag, der er anført i retningslinjerne?
Kommentar:
5.1 Vurderer I, at der løbende sikres registrering af data til jeres database overalt i
klinikken, så tidstro kvalitetsmonitorering ikke forsinkes fra klinisk side?1
Kommentar:
5.2 Har I en LPR3-kodevejledning sv.t. eget sygdomsområde
Kommentar:
6.1 Bliver jeres indikatorsæt vurderet årligt mhp. eventuel opdatering?
Kommentar:
6.2 Afspejler jeres datasæt hele patientforløbet (udredning, behandling, opfølgning,
palliation og rehabilitering) og udvalgte anbefalinger fra DMCG
retningslinjerne?
Kommentar: Vores datasæt indeholder ikke data vedr. rehabilitering

Ja

Nej

X

X

X

X

X

X

X
X
X

1

Registrerer DMCG'en data løbende, så DMCG-registreringen ikke forsinker, at data kan føres tilbage til klinikere og ledelser?
RKKP tilstræber at levere tidstro data med klinisk relevans, ved at behandle data i løbet af én arbejdsdag.
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Mål Målsætning
6.3 Rummer jeres datasæt tværgående indikatorer, der kan bidrage til en generel
vurdering af 'kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark' på tværs af sygdomsområder?2
Kommentar:
6.4 Er det jeres vurdering, at alle beslutninger om store terapeutiske interventioner tages på MDT-konference jf. DMCG vejledningen herfor?
Kommentar:
6.5 Har jeres database variable eller indikatorer vedr. ét eller flere af følgende områder:
a. TNM
b. MDT-konference
c. Den palliative indsats
d. Onkologisk behandling
e. Patientdeltagelse i kliniske forsøg
f. Komplikationer3
Kommentar:
7.1 Opgørelse via DMCG.dk formanden
7.2 Er det jeres vurdering, at alle medlemmer af databasens styregruppe er bekendte
med adgangen til den løbende afrapportering fra databaserne i de regionale
systemer4?
Kommentar:
7.3 Opgørelse via DMCG.dk formanden
8 Har I en kort sammenfatning (one-pager) i årsrapporten, der angiver de vigtigste
succeser og udfordringer i det forgange år?
Kommentar:
9.1 Auditerer I jeres resultater i den kliniske database mindst én gang årligt i databasestyregruppen?
Kommentar:
9.2 Er der gennemført landsdækkende audits5 på jeres sygdomsområder?
Kommentar:
9.3 Er der i databasestyregruppen i det forgangne år iværksat relevante forbedringsinitiativer baseret på nationalt samarbejde, inkl. forbedringsfællesskaber?
Hvis ja, hvilke?
10 Er det almindelig praksis i DMCG'en at synliggøre nye og igangværende protokoller
via kontakt til protokoller@cancer.dk mhp. oversigt på DCCC's hjemmeside
https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/?
Kommentar: Der arbejdes på en synliggørelse af nye og igangværende protokoller
på DEGC.dk indefor kort tid og der kan dermed linkes til ovennævnte links

Ja

Nej
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

2

DMCG.dk har nedsat et Udvalg for Tværgående Indikatorer for på sigt at kunne opgøre udvalgte indikatorer på tværs af
DMCG'erne.
3
F.eks. reoperationer, genindlæggelser, overflytning til højere pleje/behandlingsniveau, interventionsradiologi
4
https://www.rkkp.dk/afrapportering/
5
Auditering uden for styregruppen/DMCG'en fx i behandlingsfællesskaber eller regionalt i ledelseslaget.
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11 Gør jeres DMCG en aktiv indsats for, at der er protokoller til alle patienter?
Kommentar:
12.1 Opgørelse via DMCG.dk formanden
12.2 Har I i det forgangne år arbejdet for, at der skaffes evidens fra fase IV undersøgelser af dansk kræftbehandling?
Kommentar:
13 Er der patient- eller pårørendedeltagelse i jeres databasestyregruppe?
Kommentar:
14 Er der oprettet telefonisk speciallægerådgivning primært målrettet almen praksis
("onkofon-løsninger") der dækker hele landet for jeres kræftområde?
Kommentar:
15 Opgørelse via DMCG.dk formanden
16.1 Opgørelse via sekretariatet
16.2 Opgørelse via sekretariatet

X

X

X
X
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Forskningsaktiviteter mv. i 2020
Indsæt antal i tabellen og angiv øvrige oplysninger under de relevante overskrifter.
Den aktivitet, der ønskes angivet, er alene igangværende aktivitet på baggrund af kvalitetsdatabasen.

Igangværende aktiviteter i 2020

Antal

Protokoller
Projekter baseret på kvalitetsdatabasen
Præsentationer, herunder posters
Peer reviewed artikler med kobling til databasen

3
3
1

Protokoller

(Nye og igangværende protokoller som DMCG'erne tilbyder danske patienter syngliggjort via DCCC
https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/ )
Heartcheck - En undersøgelse af hjertefunktion hos patienter med kræft i spiserør og mavemund som
planlægges behandlet med kemo- og stråleterapi samt operation
PROTECT - PROton versus photon Therapy for Esophageal Cancer – a Trimodality
strategy
LEVECA - LEvermetastaseresektion ved Ventrikel- eller GEJ-Cancer. Radikal kirurgi for
avanceret ventrikel- eller GEJ-cancer med oligometastatisk disseminering, et eksperimentelt
studie.
Projekter baseret på kvalitetsdatabasen

International differences in access to optimal treatment for oesophageal cancer
Agreement in multidisciplinary team assessment of esophageal squamous cell carcinoma and proposed treatment strategy; a prospective, national, multicenter study.
Prævalensen af lymfeknudemetastaser blandt T1 øsofagus tumorer – en national opgørelse
Præsentationer, herunder posters

Peer reviewed artikler med kobling til databasen

Lynch C, Reguilon I, Langer DL, Lane D, De P, Wong WL, McKiddie F, et al. A Comparative Analysis: International variation in PET-CT Service Provision in Oncology - an International Cancer Benchmarking
Partnership Study. Int J Qual Health Care. 2020 Dec 11:mzaa166. doi: 10.1093/intqhc/mzaa166. Epub
ahead of print. PMID: 33306102.
Andet
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Plan for 2021: planlagte aktiviteter
Anfør her en kort prosabeskrivelse af DMCG'ens planlagte aktiviteter i det kommende år med udgangspunkt i, hvad der er sket på de strategiske indsatsområder, eksempelvis med afsæt i handlingsplanen for 2021
Tilgængelig december 2020 på siden her: https://www.dmcg.dk/om-dmcg/strategi-og-handlingsplan/

Kliniske Retningslinjer:

Etablering af grupper mhp revision af retningslinjerne
Databasedrift og klinisk kvalitetsudvikling:

Optimering og reducering/fusion af eksisterende indtastningsskemaer i databasen mhp merging i ny
database i 21/22. Endvidere arbejdes der med etablering/revision af eksisterende indikatorer så de
også afspejler retningslinjer. Gennemførsel af nationalt forskningsstudie med fokus på postoperativt
follow-up efter kirurgi for esophagus- og cardia cancer.
Forskning med udgangspunkt i databasen:

Nationale- og multicenter kvalitetsopgørelser og forskningsprojekter med fokus på kirurgisk og onkologiske behandlinger.
Patientinvolvering og samarbejde:

Nationale forskningsprojekter hvor patienter involveres i protokollerne. Endvidere pilotprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, DCCC og RKKP mhp kortlægning af omfanget af protokoller som
patienter tilbydes og deltager i.
Andet:

Der sigtes mod at afholde styregruppeinternat i september 2021 og tværfaglig nationalt ECV cancer
symposium i tilslutning heraf.
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